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Sammanfattning 
Denna studie presenterar problematiken med att elever med åren blir allt mer tysta under sin 
engelskundervisning; där lärare finner svårigheter med att uppmuntra elever att prata 
engelska. Studien presenterar tidigare forskning som belyser möjliga anledningar till att 
elever blir tystare med åldern, vilket enligt forskning, kan bero på oro, dåligt självförtroende 
och avsaknad av en trygghetskänsla.  Syftet med denna studie var att ta reda på åk 4–6 lärares 
åsikter om hur mycket elever talar engelska. Denna studie syftar till att besvara frågan: Hur 
resonerar lärare kring faktorer som kan påverka elevers vilja inför muntlig kommunikation på 
engelska? Studien presenterar också hypotesen om att lärare kommer att uttrycka att det är 
viktigt att skapa trygghet hos eleverna. Det är viktigt för elever att upprätthålla en muntlig 
kommunikation under sin engelskundervisning. I resultatet framkom att lärarna resonerade 
kring flera faktorer som påverkar elevernas muntliga kommunikation: trygghet, oro och 
självförtroende. Resultatet gav också stöd för studiens hypotes, där de deltagande lärarna 
uttryckte att det upplevdes viktigt att skapa en trygghet hos eleverna för att de ska kunna 
uttrycka sig muntligt under engelskundervisningen. De implikationer som kan dras ur 
studiens resultat är att lärare bör ta hänsyn till elevers trygghet, oro och självförtroende. Det 
identifierades i resultatet att eleverna var mer villiga att prata i mindre grupper, vilket i sin tur 
främjar elevernas muntliga kommunikation under engelskundervisningen.   
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Förord 
 

Under vår tid på grundlärarutbildningen har vi haft verksamhetsförlagd utbildning på en och 

samma skola, och har därför under 4 års tid kunnat se hur engelskundervisningen fortlöper i 

den skola vi praktiserat på. De observationer som gjorts, har varit att eleverna inte 

kommunicerar på engelska i hög grad under undervisningen därav vårt intresse för denna 

studie. De slutsatser som dragits under de 4 år som observationer gjorts, är att eleverna till 

synes inte känner sig trygga eller säkra med att kommunicera och att det kan bero på att man 

är rädd för att uttrycka sig fel och bli utskrattad. 

 

Vi vill tacka vår handledare Heike Peter, Jonas Hansson och även Ingrid Gyllenlager som har 

gett oss mycket stöd och konstruktiv kritik. De har gett oss möjlighet att förbättra vår studie 

och vårt skrivande.  
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Inledning 
 

Det engelska språket är ett globalt språk som används inom forskning, politik, ekonomi och 

framförallt i vardagen. I Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet under kursplan engelska (Skolverket, 2018: 33) lyfts vikten av att ha kunskap i 

flera språk. Kursplanen i åk 4–6 specificerar också vikten av engelska, då engelska är en stor 

del av vår vardag. Enligt kursplanen är kunskap i engelska viktigt för individens möjlighet att 

vara en aktiv deltagare i samhället (Skolverket, 2018: 3). 

 

Lundberg (2013: 55) förklarar att i yngre åldrar är barn orädda, gissar och tänker inte mycket 

på vad andra tänker när de använder engelska. Men under senare skede när elever blir äldre 

börjar man tänka kritiskt och vågar inte riktigt använda språket utan att tänka på om det man 

säger är rätt eller fel. Detta menar Lundberg (2013) skapar frustration och otillfredsställelse 

hos eleverna. 

 

För att skapa en trygg miljö för eleverna, där de känner att de vågar prata engelska gäller det 

att undervisningen genomsyras av sång, lek och rollspel, där även tysta och blyga elever dras 

med och vågar prata. Användandet av detta gör att elever känner sig mer trygga i klassen och 

vågar uttrycka sig. Huvudsakligen tycks elever finna det lättare med rollspel, eftersom de får 

spela en roll som inte är en själv, där känslan av att det inte är ”jag” som pratar utan min 

rollfigur medför trygghet hos eleven och stärker självförtroendet i talsituationer (Lundberg, 

2013: 63). 

 

Forskning inom språkinlärning belyser effekterna av negativa känslor. Dewaele, Witney, 

Saito & Dewaele, (2018: 678) förklarar att definitionen av negativa känslor är komplexa men 

flera studier genomförda under 20 års tid, har visat att negativa känslor har en försvagande 

effekt på språkinlärning.  

 

Det problem som presenteras i denna studie är att elever inte pratar engelska under 

engelskundervisningen. Skolinspektionen (2011) observerade att det bara är en femtedel av 

alla engelsklektioner där engelska används under hela lektionen. Annan forskning belyser 

också att självförtroende är viktigt och att eleverna inte känner sig oroliga inför att prata 
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engelska (MacIntyre et. al 1997: 551). Vidare enligt Cao (2011: 472) är trygga elever mer 

benägna att prata under undervisningar.  

 

Syfte och Frågeställning 

Med avseende för problemen som elever upplever inför att prata engelska är syftet med denna 

studie att undersöka lärares åsikter om muntlig kommunikation under engelskundervisningen. 

Under denna studie kommer följande frågan besvaras: Hur resonerar lärare kring faktorer 

som påverkar elevers vilja inför muntliga kommunikation på engelska? 

 

Vår hypotes är att lärare kommer att uttrycka att det är viktigt att skapa trygghet hos eleverna 

eftersom det är viktigt för att elever ska prata engelska under engelskundervisningen.
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Bakgrund 

Engelska introduceras tidigt i skolan och är ett kärnämne tillsammans med matematik och 

svenska (Skolverket, 2018: 30). Vikten av att arbeta med engelska redan i tidiga åldrar 

belyses av Lundberg (2013: 56) som förklarar att det är viktigt för lärare att arbeta med 

självförtroende hos eleverna för att elever ska känna sig trygga redan i tidiga år. 

Lundberg (2013: 56) beskriver att lärarens roll i undervisningen är att skapa en trygg 

miljö där eleverna uppmuntras och ges positiv feedback. Följaktligen förklarar Lundberg 

att läraren ska stärka elevernas språkliga självförtroende och hjälpa dem att lita på sin 

kommunikativa språkliga förmåga så att elever känner sig trygga i att våga kommunicera. 

 

Ett problem som upplevs av många lärare, vilket belyses i forskning, är att lärare har 

svårt att uppmuntra elever till att prata engelska under lektionerna (Rahmani Doquarin, 

2014 :2).  Det är ett problem med hänsyn till betydelsen ur ett globalt perspektiv och 

vikten av bra kompetens i det engelska språket. I Sverige har brist på muntlig 

kommunikation under engelskundervisning observerats av Skolinspektion (2011: 14–15). 

Observationerna omfattade 300 lektioner, 22 skolor i åk 5 och 9. Det upptäcktes att bara 

en femtedel av eleverna pratade engelska under en lektion. Vidare observerade 

Skolinspektion (2011: 15) att lektioner där knappt ett ord engelska används och när 

elever svarade på engelska var det oftast bara ett ord som svar. Skolinspektionen (2011) 

beskriver inte vad det kan bero på, men andra studier beskriver elevers känslor som en 

möjlig anledning. 

 

Elevernas känslor inför att prata engelska är betydelsefulla, känslor påverkar hur eleverna 

känner inför att prata engelska som ett andraspråk. I en forskningsstudie gjord av Early 

Language Learning in Europe, ELLiE (Enever, 2011: 50) intervjuades elever i årskurs ett 

till fyra. Resultatet visade att elever blir mer försiktiga med ålder. En deltagande i studien 

förklarade att det var ett aktivt val att förbli tyst, då ångesten inför att inte tala “ren” 

engelska var närvarande; en annan deltagare beskrev att valet att förbli tyst var av oro för 

att uttrycka sig fel, och att andra elever då skulle göra hen till åtlöje. Enever (2011:149) 

fann att elever börjar kritiskt granska det de vill säga och vågar därför inte pratar inför 
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andra. Under studien intervjuades även föräldrar som sa att barnen inte pratade engelska 

på resor utomlands. Fortsättningsvis förklarar Enever (2011: 149) att orsaken till detta var 

att barnen känner sig obekväma, inte vill säga fel samt blir generade.  

 

Annan forskning beskriver också påverkan av självförtroende som en faktor för hur 

mycket andraspråkselever pratar. MacIntyre, Noels och Clément (1997: 551) beskriver att 

oro inför att prata engelska kan leda till en ond cirkel. Fortsättningsvis förklarar 

författaren att oro leder till att elever inte vill prata vilket i sin tur gör att de missar 

möjligheten att öva och bedöma sin kompetens; det vill säga att elever missar 

möjligheten att bli bättre på att tala språket. Enligt MacIntyres et al. (1997) förklaring är 

det viktigt att elever inte känner sig oroliga inför att prata engelska. I likhet med 

MacIntyre et al. (1997) belyser Cao (2011: 472) betydelsen av känslor inför att prata där 

han påpekar att trygga elever är mer benägna att prata engelska under undervisningen.  

Begrepp 

Trygghet beskrivs under denna studie som kopplat till en stödjande klassrumsmiljö där 

elever uppmuntras att kommunicera och har ett gott förhållandet till sin lärare (Ahlquist, 

2013: 32–33). En stödjande klassrumsmiljö beskrivs av Ahlquist (2013: 32) som en varm 

atmosfär där elever uppmuntras att kommunicera för att öka deras självförtroende. Hon 

poängterar också att en god relation mellan lärare och elever leder till ökad trygghet.  

 

Under nästa avsnitt kommer denna studie att presentera tidigare forskning där ordet 

‘anxiety’. 1  ofta används av forskare. Den svenska bemärkelsen av ‘ångest’ kan upplevas 

för tungt för att beskriva elevers känslor inför att prata engelska. Istället används ordet 

‘oro’, oro förklaras som en rädsla, upprördhet och olust (Svenska Akademiens 

Ordböcker, 2018). I denna studie tolkades det att de forskare som beskriver ‘anxiety’ är 

liknande definitionen av ‘oro’. Vid forskares användning av ”anxiety” översätts detta till 

”oro” se till exempel Keramida och Tsplaskides (2009): i avsnitt Oro och lärandemiljö.  

 
1
 En direkt översättning av ‘anxiety’ på svenska är ångest.  
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Denna studie utgår från Tridinanti (2018: 37) förklaring av självförtroende, som en tro på 

att en händelse kommer att gå bra och att man kommer att lyckas. Det tolkas i denna 

studie att självförtroende kan påverka hur mycket elever vågar prata och därför också hur 

lärare uttrycker dess påverkan på hur mycket elever kommunicerar.  
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Tidigare forskning 

Under följande avsnitt presenteras tidigare forskning om möjliga faktorer som kan 

påverka muntlig kommunikation. Först presenteras forskning om oro och lärandemiljö 

sedan forskning om självförtroende och muntlig kommunikation. Efteråt presenteras 

forskning kopplad till trygghet och till sist sammanfattas tidigare forskning. 

Oro och lärandemiljö 
 
Keramida och Tsiplakides (2009: 40) undersökte påverkan av oro över hur mycket elever 

talar. Forskarna i studien använde Horwitz, Horwitz och Copes (1986:  128) definition av 

oro som består av tre komponenter: a) kommunikationsfarhåga b) rädslan för negativ 

utvärdering och c) testoro (2009: 39). I studien deltog 15 elever i åldern 13 år, studiens 

syfte var att ge lärare flera förslag till hur de kan minska elevers oro, främja motivation 

och förbättra språkkompetensen. Sex elever i studien uttryckte att de upplevde oro på 

grund av rädslan att inte vara lika bra som klasskamraterna och att andra i klassen skulle 

bedöma deras kunskaper negativt. Vidare påpekar forskarna också att eleverna var 

tillbakadragna på grund av oro inför att prata och inte på grund av lågt intresse eller lättja.  

 

Utifrån resultatet rekommenderar Keramida och Tsiplakides (2009: 42–43) att lärare 

kommer överens med eleverna att det inte är acceptabelt att skratta åt varandra. Lärare 

borde också gruppera elever i blandade nivåer, där alla elever får lika utmanande 

uppgifter. Läraren ska uppmuntra eleverna att fortsätta prata efter att felet begåtts och inte 

rätta dem direkt, testresultat borde hållas privat och läraren bör inte ge för mycket beröm 

för mindre framgångar. Författarna förklarar att för mycket beröm ansågs som att läraren 

hade för låga förväntningar på eleverna. Andra forskare lyfter också vikten av lärarens 

roll för att skapa en klassrumsmiljö som präglas av bra emotionella förutsättningar. 

Arnold & Fonseca (2007: 119) förklarar att en bra emotionell miljö är avgörande för 

lärandet och att detta är upp till både elever och lärare att skapa denna miljö. Vidare lyfter 

forskarna fram att lärarens roll är central på flera plan. Det är viktigt att läraren skapar en 

lärandemiljö där elever tror på värdet av att lära sig ett språk, och upplevelsen av att de 
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kan bemöta utmaningar och förstå fördelen att lära sig språket (Arnold & Fonseca, 2007: 

119). 

Självförtroende och klassrumskommunikation 

Sättet lärare kan arbeta med självförtroende undersöktes av Rahmani Doqaurin (2014) 

som genomförde en aktionsforskning om att utveckla universitetsstudenternas muntliga 

kommunikation. Det utvecklingsområde han identifierade var att studenterna vill utveckla 

sin muntliga kommunikation, men de vågade inte prata på grund av lågt självförtroende. 

Rahmani Doquarin (2014: 6–7) implementerade flera muntliga aktiviteter under åtta 

veckor. Enkäter för att mäta självförtroendet utdelades innan och efter aktionerna 

genomfördes. Enligt Rahmani Doquarin (2014: 10) ökade självförtroendet hos 

deltagarna, flera svarade att de kände att de kunde prata engelska med en grupp efter 

aktionsforskningen. Rahmani Doquairins (2014) studie utgår från studenter där han 

beskrev att deltagarnas engelskkunskaper låg på medelnivå. Det finns likheter med 

Lundberg (2013: 63) som förklarar att självförtroende påverkar hur mycket elever pratar 

engelska.     

 

I en forskningsstudie gjord av Ölmezer-Öztürk och Öztürk (2016) undersöktes lärarens 

sätt att rätta studenterna i studien. Forskarna fann att sättet att rätta kunde påverka 

deltagarna negativt. Studenterna beskrev att de kände sig oroliga och upplevde frustration 

när de rättades omedelbart, det ledde till att vissa av studenterna inte pratade under resten 

av lektionen (2016: 124). Med omedelbart menas att deltagarna rättas direkt efter felet, 

innan de slutade prata. Ölmezer-Öztürk och Öztürk (2016) resultat baserades på 

studenternas upplevelse. Det finns likheter med Hunters (2010) resultat som genomförts i 

med elever. Hunter (2010: 37) fann att lärare var för snabba med att rätta elever och att 

detta ledde till att elever i hans studie beskrevs vara rädda för att prata. Vidare fann han 

(2010: 38) att elever var mer villiga att prata när läraren inte var inblandad under 

samtalen men gav återkoppling efteråt. 
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Trygghet i kommunikation på engelska 

De typer av aktiviteter som genomförs under engelskundervisning kan också påverka 

elevers trygghet inför att kommunicera på engelska, där det är läraren som främst 

bestämmer hur lektionen genomförs. I sin avhandling införde Ahlquist (2012) 

grupparbete och rollspel under ett projekt som heter ‘Storyline’, med 33 

grundskoleelever. Storyline innebär att man kombinerar olika ämnen och engelskan sätts 

i ett sammanhang, under detta projekt skulle eleverna ta rollen av familjer som just flyttat 

till en by där man vill förbättra hållbarheten. När eleverna som deltog i projektet 

utvärderade lektionerna berättade de att deras tal hade förbättrats. Eleverna beskrev att en 

orsak till detta var att de vågade mer och att de tidigare var rädda att andra skulle skratta 

åt dem, men att de nu inte längre var rädda (Ahlquist 2012: 46). I studien utvärderade 

eleverna också aktiviteterna som genomfördes, där bild värderades högst följt av 

grupparbete (Ahlquist 2012: 44).  

 

För att sammanfatta tidigare forskning lyfts flera faktorer fram som kan påverka elevers 

muntliga kommunikation på engelska. Kerminda och Tsiplakides (2009) lyfter fram oro 

som en faktor som påverkar hur mycket elever pratar engelska. Forskaren framhäver 

vikten av att lärare bör fundera över klassrumsmiljö, gruppkonstellationer och hur de 

rättar eleverna. Rahmani Doquarin (2014) lyfter fram självförtroende som en faktor som 

påverkar hur mycket eleverna pratar under engelsklektioner. Lågt självförtroende kan 

leda till att studenter inte vågar prata. Rahmani Doquarin (2014) påstående är i linje med 

Lundberg (2013) som även hon fann att självförtroendet påverkar hur mycket elever 

pratar engelska. Andra forskare belyste också påverkan av hur lärare rättar elever vilket 

kan leda till att elever upplever frustration och är rädda för att prata (Ölmezer-Öztürk och 

Öztürk, 2016; Hunter, 2010). Ahlquist (2012) beskriver vikten av trygghetens roll, där 

elever vågade mer efter projekten som bestod av rollspel och grupparbete. 
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Teoretiskt ramverk 

Sociokulturellt Perspektiv 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Sociokulturellt perspektiv ser 

lärandet som en social företeelse, där individens lärande sker i ett socialt sammanhang 

(Gibbons, 2012: 36). Gibbons (2012: 36) förklarar att språkutveckling beror på hur 

språket används i sociala sammanhang och situationer. Vidare förklarar hon att hur vi lär 

oss är beroende av vilka vi umgås med (2012: 36). Gibbons (2012: 36) nämner 

Vygotskijs teori, zonen för närmaste utveckling är en viktig komponent för lärandet. 

Zonen för närmaste utveckling beskriver avståndet mellan vad individen kan göra utan 

hjälp och vad de kan göra tillsammans med erfarna människor vilka kan vara lärare eller 

klasskamrater. Lärarens roll är också central, läraren ska genomföra arbetet utifrån 

elevernas förutsättningar så att de stimuleras till att använda hela sin förmåga 

(Skolverket, 2018: 13). Det betyder att läraren ska planera undervisningen med 

utgångspunkt från var eleven befinner sig och hur eleven kan utvecklas med lärarens 

stöttning. I denna studie kopplas sociokulturellt perspektiv till hur läraren resonerar kring 

faktorer som påverkar elevers vilja inför muntlig kommunikation på engelska. 

Sociokulturellt perspektiv kopplas också till denna studiens hypotes: att lärare kommer 

att uttrycka att det är viktigt att skapa trygghet hos eleverna eftersom det är viktigt för att 

få dem att prata engelska under engelskundervisningen.  

 

Teori 
Nedan presenteras de teorier som studien utgår ifrån. Tre av begreppen från trygghet 

kommer att användas sedan under analysverktyg. Under analysen kommer också två 

begrepp från oro att användas och ett begrepp från teori om självförtroende.  

 

Trygghet och språklärande 

För att uppleva trygghet är det viktigt att elever inte upplever ångest och har 

självförtroende inför att prata. I denna studie kopplas också trygghet till vad som behövs 
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för att lära sig. Ahlquist (2013: 32–33) har tagit del av forskning som beskriver vikten av 

klassrumsmiljö och lärandet. Ahlquist (2013: 32) sammanfattar, för att lärandet ska ske är 

det viktigt att det finns en stödjande miljö, där elever uppmuntras till att kommunicera; 

vilket leder till att elevers självförtroende växer. Vidare ska det finnas struktur och 

resultat i undervisning och arbetsuppgifter. Sedan sammanfattar Ahlquist (2013: 32) att 

det ska finnas organisation i klassrummet.  

 

Ahlquist (2013: 32) tillägger specifik forskning angående just språklärandet, där hon 

belyser vikten av ett bra förhållande mellan lärare och elever. Hon påpekar också att det 

är viktigt att elever förstår syftet i läroplanen. Elever ges då möjlighet att utvärdera sitt 

lärande och sätta sina egna mål. Till sist lyfter Ahlquist vikten av att träna på hur man 

arbetar i grupp, där elever bestämmer reglerna för arbetet i gruppen.   

 

Oro för att tala 

Denna studie utgår ifrån samma definition som Kermadia och Tsiplakides (2009: 40) 

använde i deras undersökning vilken utgick från Horwitz, Horwitz och Copes (1986:  

128) definition av oro inför att tala som består av tre komponenter: a) 

kommunikationsfarhåga, b) rädslan för negativ utvärdering c) Oro för att testas. Oro för 

att testas ingår i Horwitz et al. (1986: 128) men intresset av denna studie fokuserar främst 

på de två första komponenterna som kan kopplas direkt till muntlig kommunikation. I 

denna studie betyder kommunikationsfarhåga att elever är motvilliga till att prata. 

Rädslan för negativ utvärdering tolkas som att elever är rädda inför att prata och att säga 

fel vilket kan leda till att andra i klassen eller lärare bedömer dem negativt. 

 

Självförtroende och rädsla att tala engelska 

Självförtroende kopplas också till oro eftersom med ett starkt självförtroende upplever 

människor mindre rädsla för negativ utvärdering. Tridinanti (2018: 37) beskriver att 

självförtroende är en tro på att en händelse kommer att gå bra och att hen ska lyckas. Med 

hänsyn till att tala på engelska betyder det under denna studie att självförtroende påverkar 
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hur mycket elever prata (Rahmani Doqaurins 2014: 3–4). Om elever är oroliga för att de 

ska säga fel tolkas det som att elever inte tror att händelsen kommer att gå bra eller att de 

ska lyckas. 
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Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt för att samla in och bearbeta det 

empiriska materialet. Först och främst kommer en beskrivning av studiens metod och 

förutsättningar att redogöras, för att sedan gå in på urvalet och studiens etiska aspekter. 

Slutligen kommer en beskrivning över hur det empiriska materialet har bearbetats och 

analyserats.  

  

Alla intervjuer ljudinspelades och pågick under femton till tjugo minuter och anteckning 

togs under intervjun för att kunna följa upp vissa spår i intervjun. Ahrne och Eriksson-

Zetterquist (2015: 49) förklarar att det är ett sätt som låter intervjuaren anteckna frågor 

som kan ställas längre fram utan att behöva avbryta under tiden intervjun genomförs. Alla 

frågor var också öppna, målet var att komma åt lärarens resonemang kring faktorer som 

påverkar elevers vilja att kommunicera. Ytterligare frågor ställdes också för att undersöka 

studiens hypotes: att lärare kommer att uttrycka att det är viktigt att skapa trygghet hos 

eleverna eftersom det är viktigt för att de ska prata engelska under 

engelskundervisningen. Men under intervjun ställdes inte de frågorna förrän lärare själv 

nämnde trygghet; detta på grund av att intervjun inte skulle vara ledande. Bjørndal (2005: 

90) tar upp att intervjuer är en form av samtal där svar kan färgas. Intervjuaren var därför 

noga med att inte uttrycka några egna åsikter.  

 

Intervjufrågor konstruerades för att undersöka problemområdet och forskningsfrågan: 

Hur resonerar lärare kring faktorer som påverkar elevers vilja inför muntlig 

kommunikation på engelska? Intervjufrågor riktades mot lärarnas resonemang över hur 

mycket elever pratar och vad det kan bero på. Mer specificerade frågor till exempel ‘vem 

vågar, vem vågar inte?’ konstruerades för att få mer detaljer över hur lärare beskriver 

elever som inte pratar. Ytterligare frågor konstruerades för att få svar på vad lärare gjorde 

för att öka samtalen under engelskundervisningen (se bilaga A för intervjufrågor).  
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Intervjuerna transkriberades efter att de genomförts. Bjørndal (2005: 86) förklarar att 

fördelen med att transkribera är att vissa aspekter av kommunikationen framträder 

tydligare vilket gör det lättare att se mönster som framträder.  

Urval 

Tre skolor i Sverige kontaktades och sex lärare intervjuades. Alla deltagarna arbetar med 

elever i årskurs 4–6. Studien utgick först från det bekvämlighetsurval som var möjligt 

under tiden som studien genomfördes. Fyra av deltagarna var kända för intervjuarna 

sedan tidigare. Två deltagare hittades genom ett snöbollsurval, där en engelsklärare som 

var känd kontaktade andra engelsklärare på skolan hen arbetar på, vilket gjorde att man 

kunde utöka antalet deltagare. Forskningsfrågan handlade om hur lärare resonerar kring 

faktorer som påverkar elevers vilja inför muntlig kommunikation på engelska. För denna 

studie var det också viktigt att lärarna var legitimerade engelsklärare för att studien ska 

följa Skollagen (2010:800) där legitimation krävs för att undervisa (SkolL 2 kap. 19 §). 

 

Tabell ett visar antalet skolor som kontaktades när deltagare söktes. Den visar antalet 

deltagare från varje skola. Den visar också bortval där lärare kontaktades men valde att 

inte delta. Sammanlagt sex lärare deltog, två på skola 1, tre på skola 2 och 1 från skola 4. 

Ingen lärare från skola 3 valde att deltaga, skolan kontaktades via mejl men ingen lärare 

svarade.  

Tabell 1. Skolor, deltagare och bortval.  

Skolor  Deltagare Bortval 
Skola 1 2  0 
Skola 2 3  0 
Skola 3 0 3 
Skola 4 1 0 
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Tabell två visar hur många år deltagare har arbetat som lärare och hur många år 

deltagarna har arbetat som lärare i engelska. Läraren som arbetat längst hade varit 

verksam i 38 år, två av lärarna hade varit verksamma i elva år och tre lärare hade varit 

verksamma i ett år.  

 

Tabell 2. Antalet år som deltagarna har arbetat samt erfarenhet som engelsklärare. 

Deltagare. Antal år som lärare.  Erfarenheter som 
engelsklärare. 

Katja 11 11 
Adam 1 1 
Lisa 1 1 
Sara 1 1 
Kristina 38 38 
Emma 11 11 
 

Etiska aspekter 
 
Denna studie har följt de vetenskapliga principerna som anges av Vetenskapsrådet 

(2002). För att en studie ska vara etisk måste fyra krav uppfyllas: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

uppfylldes genom att alla lärare som deltog i studien informerades om studiens syfte. För 

att uppfylla samtyckeskravet informerades lärarna att studien var frivillig och att de får 

dra sig ur när som helst. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla lärarna 

avidentifierades och beskrivs med fiktiva namn. Slutligen för att uppfylla nyttjandekravet 

informerades lärarna att empirin som samlades användes enbart i forskningssyfte och att 

det insamlade materialet inte kommer att spridas (Se bilaga B för informationsbrevet).   
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Innehållsanalys 

En innehållsanalys innebär subjektiv tolkning av innehållet av texten, där empiri 

systematiskt klassificeras genom kodning av teman och mönster (Hsieh & Shannon, 

2005: 1278).   
 

Boréus och Kolh (2018 :51) förklarar att innehållsanalys är en flexibel analysteknik som 

kan användas för många olika texter. Innehållsanalys innebär att tolka ‘vad sägs i texten? 

Boréus och Kohl (2018: 52) förklarar att innehållsanalys kan användas för att hitta 

mönster i större intervjumaterial som transkriberats. Vi bestämde därför att denna teknik 

var användbar i denna studie där de intervjuer som genomfördes transkriberades för att 

sedan se mönster och få en uppfattning om relevant information för studien som också är 

något som Boréus och Kohl (2018: 56) beskriver.  I denna studie undersöktes material 

som var relevant för det teoretiska ramverket om oro, självförtroende och trygghet. 

 

I en innehållsanalys beskriver Boréus och Kohl (2018: 58) att man ska använda sig av ett 

kodschema, där man noterar vissa ord som förekommer ofta i texten.  

Målet är att konstruera ett kodningssystem, där någon annan med stor sannolikhet 

kommer att koda texten på samma sätt.   

Analysverktyg   
 
Nedan presenteras analysverktyg som används under studien. Dessa analysverktyg utgår 

ifrån de teorier som presenterades tidigare; trygghet, oro och självförtroende (se sidan 

12–13).  

Trygghet att lära 

Först kodades trygghet utifrån Ahlquists (2013: 32–33) sammanfattning om trygghet 

inför lärandet och språkinlärning. Utifrån Ahlquists (2013) beskrivning identifierades 

frågor för att beskriva trygghet vilket sedan användes för att koda texten (se bilaga C 

tabell 1). Utifrån Ahlquists (2013: 32–33) teori om självförtroende ställdes följande 

frågor för att identifiera följande underkategorier:   
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Stödjande miljö: 

1. Beskriver läraren att elever upplever trygghet på grund av en stödjande miljö? 

 

 

Uppmuntras att kommunicera: 

2. Beskriver lärare att elever uppmuntras till att kommunicera? 

 

Förhållande: 

3. Beskriver läraren förhållandet mellan lärare och elever? 

 

Under trygghet läggs en kategori till: Lärare beskriver att trygghet har stor betydelse för 

att prata’ vilket är kopplat till denna studiens hypotes.   

Oro inför att tala engelska 

I andra steget av analysen identifierades tema för att beskriva typer av oro utifrån 

Horwitz et. al två första komponenter (1986: 128): kommunikationsfarhåga och rädslan 

för negativ utvärdering. Rädslan för negativ utvärdering under denna studie tolkas som 

rädslan att säga fel och därför justerades formulering till: rädsla för felsägning. Efter att 

ha identifierat teman sorterades delar av intervjuerna i underkategorier: 

kommunikationsfarhåga och rädsla för negativ utvärdering. Följande frågor ställdes för 

att identifiera underkategorier. 

 

Kommunikationsfarhåga: 

1. Beskriver läraren att elever visar motvilja att prata engelska i helklass? 

2. Beskriver läraren att elever visar mindre motvilja att prata engelska i mindre 

grupper? 

 

Helklass och grupper särades på under kodning, för att se om det fanns en skillnad mellan 

helklass och grupper vilket beskrevs av lärarna i studien (Se bilaga C tabell 1). 
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Rädslan för felsägning: 
1. Beskriver läraren att elever visar motvilja för att prata engelska på grund av 

rädslan att säga fel? 

Självförtroende att tala engelska 

Självförtroende kodades utifrån Tridinantis (2018: 37) beskrivning av självförtroende, där 

självförtroende är en tro på att en händelse kommer att gå bra och att hen ska lyckas. 

 

1. Beskriver läraren att elever visar motvilja att prata engelska på grund av att de 

inte vågar och eller är osäkra? 

2. Beskriver läraren att elever vågar prata engelska? 

 
Vågar och osäkerhet tolkades under kodning som kopplat till självförtroende. Om en 

individ inte vågar eller är osäker anses det i denna studie att individen tror att en händelse 

inte kommer att gå bra eller att hen ska misslyckas. I texten kodades de beskrivande 

orden ‘osäker’ och ‘vågar inte’ i förhållande till motviljan inför att prata. Text där orden 

‘osäker och ‘vågar inte’ saknas kodas som att läraren beskriver att elever vågar prata (Se 

bilaga C tabell 1).  
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Resultat  

Under följande avsnitt presenteras analysen av intervjuer med lärare utifrån: trygghet, oro 

och självförtroende, de tre begreppen kopplas till att tala engelska på olika sätt. I slutet av 

avsnitten sammanfattas resultaten och som redan nämnts används fiktiva namn.  

 

Trygghet: Stödjande klassmiljö för att tala engelska. 

Stödjande miljö 

Citatet under visar exempel på texter som analyserades som en stödjande miljö. I studien 

kodades fyra texter som stödjande miljö. I denna studie anses ‘det är okej att säga fel’ och 

‘ingen skrattar åt andra’ att vara kopplat till en stödjande miljö. Här kodades beskrivande 

ord till exempel ‘får göra fel’ och ‘får lov att vara fel’. 

 

Emma: Jag tänker på att man uppmanar dem till att prata även om det ibland 

kanske blir fel, så de får ju uttala ord fel och man måste ha en stämning i klassen 

så att man får lov att säga fel och att ingen får skratta åt dig.  

 

Genom att använda orden ‘stämning i klassen’ och efter: ‘får göra fel’ och ‘att ingen får 

skratta åt dig’ tolkas det som att Emma beskriver en stödjande miljö. 

 

Sara: För att elever ska våga prata behövs det en trygg klassrumsmiljö då elever 

behöver känna att de kan prata även om det ibland kanske blir fel. 

 

Sara använder ‘trygg klassrumsmiljö’ som hon kopplar till ‘våga’ och ‘även om det 

ibland kanske blir fel’. Därför tolkas det som att Sara och Emma beskriver en stödjande 

miljö.  

 

Uppmuntras till att kommunicera 

Under kodning, kodades fyra texter som att lärare beskriver att elever uppmuntras till att 

kommunicera. 



 

 23 

 

Adam: Som sagt jag försöker prata mycket engelska då blir det ganska naturligt, 

så när man frågar så kanske de pratar engelska också. Det är inte lätt att få alla att 

prata men jag tänker att det blir lite naturligare då. 

 

Adam använder ordet ‘naturligt’ i förhållandet till hur mycket engelska han pratar där han 

sedan kopplar det till hur mycket eleverna pratar. Därför tolkas det som att Adam 

beskriver att han uppmuntrar kommunikation på engelska.  

 

Lisa: De som räcker upp handen mycket mindre när de ska jobba med någonting 

ensamma. Man kanske försöker para ihop dem i par eller i grupp där det är några 

andra som lyfter dem.  

 

 

Lisa använder ordet ‘para ihop i par eller grupp’. Elever som kommunicerar mycket paras 

ihop med elever som inte kommunicerar så mycket för att lyfta varandra. 

Därför tolkas det som att Lisa beskriver att hon uppmuntrar elever att prata.  

 

Förhållandet: 

Under kodning av förhållandet mellan lärare och elever kodades två lärares intervjutexter 

som att läraren beskriver förhållandet mellan lärare och elever. 

 

Adam: Man får säga fel, det jag märker är att det är viktigt att redan från årskurs 

fyra följa en klass.  

 

Genom att använda ord ‘följa en klass’ och att koppla det till att elever får säga fel tolkas 

det som att Adam beskriver förhållandet mellan lärare och elever. 

 

Emma: Jag måste som lärare hjälpa eleverna att känna sig trygga för att det ska 

pratas i klassen. 
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Emma använder ord ‘jag måste som lärare’ i förhållandet till att elever känner sig trygga. 

Beskrivande ord kodades också över hur lärare beskriver hur de uppmuntrar elever till att 

kommunicera till exempel ‘chanser att träna’. I de andra intervjuerna gick det inte att 

koda förhållandet. 

 

Trygghetens betydelse: 

I alla lärares intervjutexter kodades det som att lärare beskriver att trygghet är viktig, 

nedan presenteras två exempel där lärare uttrycker vikten av trygghet under intervjun. 

 

Emma: Trygghet är ju jätteviktigt, eleven ska känna sig trygg, sen måste läraren 

vara trygg i det hen gör.  

 

Genom att Emma använder ordet ‘jätteviktigt’ tolkas det som att Emma beskriver att 

trygghet är viktigt, här betonas även lärarens trygghet. 

 

Katja:  Det spelar jättestor roll vad de känner för trygghet som det jag sa med det 

här att våga göra misstag, att de känner sig så trygga så att de kan säga fel ord och 

att de kan göra fel utan att någon skrattar. 

 

Ordet ‘viktigt’ används av alla lärare förutom Katja som sa ‘jättestor roll. Genom att 

använda ord ’jättestor roll tolkas det att Katja också beskriver att trygghet är viktigt. Alla 

lärares intervjutexter tolkas som att lärare beskriver att trygghet är viktigt i förhållandet 

till hur mycket elever pratar engelska.  

 

I sammanfattningen av trygghet tolkades det som att fyra lärare beskriver en stödjande 

miljö i klassrummet i förhållandet till att prata och fyra lärare beskriver att de uppmuntrar 

elever att prata. Med avseende på förhållandet beskriver två lärare förhållandet mellan 

lärare och elever. Alla lärare i studien beskriver att trygghet är viktigt i förhållandet till 

hur mycket elever pratar. 
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Oro för att tala engelska på grund av rädsla och motvilja 

Kommunikationsfarhåga 

Under kodning av lärarnas intervjutexter framkom det att två lärare beskriver att elever 

visar motvilja mot att prata engelska inför helklass. I citatet under använder Lisa ordet 

‘jobbigt’ för att beskriva hur det är för elever att prata inför hela klassen.   

 

Lisa: Det blir väldigt jobbigt att just prata inför andra, hela klassen. 

 

Genom att använda ordet ‘jobbigt’ tolkas det i denna studie som att Lisa beskriver att 

elever inte är helt villiga att prata engelska vilket tolkas som en form av oro.   

 

Kristina: För vissa är det lättare att prata i en liten grupp och därför övar vi oftare

 i små grupper. 

 

Till skillnad från att prata inför hela klassen beskriver Kristina att elever var mindre 

motvilliga att prata i mindre grupper. 

 

Lisa: Därför brukar det bli lite lättare för att de sitter i lite mindre grupper. 

 

I citaten ovan använder både Lisa och Kristina ordet ‘lättare’ för att beskriva hur det är 

för elever att prata i mindre grupper. Ordet lättare tolkas som att lärarna säger att elever 

är mer villiga att prata i mindre grupper och därför upplever mindre oro. Här kodas text 

där lärare använder negativt beskrivande ord till exempel ‘jobbigt’ i förhållande till att 

prata i helklass  

 
Rädslan av felsägning 

I de två citat nedan visas exempel på kodning av rädslan för felsägning. I fem utav sex 

lärares intervjutexter kodades rädslan för felsägning. 

 

Lisa: Det är jobbigt just för att, de är osäkra på hur det uttalas och väldigt osäkra 

på engelska.  
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Genom att använda ordet ‘jobbigt’ ‘osäkra’ och ‘väldigt osäkra’ i förhållande till hur 

engelska uttalas, tolkas det som att Lisa beskriver att elever är rädda för att säga fel. 

Adam: Om man blir osäker på vad man ska säga så är man rädd för att haka upp

 sig.  

 

Adam använder ord som ‘rädd’ och ‘osäker’ för att beskriva när elever pratar. Därför 

tolkas det som att Adam, Lisa och det de två lärarna beskriver är att elever upplever oro 

inför att prata engelska. Det saknades möjligheter att koda rädslan för felsägning utifrån 

en text, där det inte framkom något om rädslan att säga fel. 

 

Sammanfattningsvis tolkas det som att två lärare beskriver att elever upplever oro inför 

att prata i helklass. Det tolkas också som att alla lärare beskriver att elever upplever 

mindre oro i mindre grupper. Fem texter tolkades som att elever upplever oro inför att 

prata på grund av rädslan att säga fel medan en av läraren sa att alla vågar pratar. 

 

Självförtroende för att våga tala engelska 

Fem utav sex lärare beskrev att elever inte vågar prata.  

 

Adam: På engelska är det lätt att det låser sig, då vågar man kanske inte riktigt på 

samma sätt.  

 

I citaten ovan använder Adam ordet ‘vågar’ i förhållandet till att elever inte vågar prata. 

Emma använder också ordet ‘osäkra’. 

 

Emma: De som inte vågar är ju som sagt de som är lite mer osäkra. 

 

Genom att använda ord ‘vågar inte’ och ‘osäkra’ tolkas det att lärarna beskriver att elever 

inte tror att det kommer att gå bra eller att hen ska misslyckas. Därför tolkas det att fem 

lärare i studien beskriver att självförtroende påverkar hur mycket elever pratar. Till 
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skillnad från de fem lärarna som beskrev att eleverna inte vågar så beskrev en lärare att 

‘de flesta vågar prata men alla är inte lika aktiva’ det tolkas som att läraren beskriver att 

eleverna tror på att det kommer att gå bra och att de kommer att lyckas.  

  

Sammanfattning av resultat 

För att sammanfatta resultaten utifrån trygghet, självförtroende och oro tolkas det som att 

alla lärare beskriver att mindre grupper är viktigt för att minska oron inför att prata 

engelska. Fem lärare beskriver också att elever upplever oro inför att kommunicera på 

engelska på grund av rädslan för felsägning. Fem utav sex lärare beskrev påverkan av 

självförtroende, där de beskrev att elever visar motvilja mot att prata. En lärare beskrev 

däremot att alla eleverna vågar prata engelska. Fyra lärare beskrev en stödjande miljö 

som en viktig faktor för att skapa trygghet som påverkar hur mycket elever pratar 

engelska. Under rubriken ”elever uppmuntras att prata”, beskrev fyra lärare att de 

uppmuntrar elever till att kommunicera på engelska. Under rubriken ”förhållandet” 

beskrev två lärare förhållandet mellan elever, lärare och trygghet som viktigt. Slutligen 

beskrev alla lärare kopplingen mellan trygghet och hur mycket elever pratar engelska.  
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Metoddiskussion 

Denna studie har använt sig av ett snöbollsurval, en risk med snöbollsurval är att 

deltagarna oftast har kontakt med varandra. Ahrne och Eriksson- Zetterquist (2015: 41) 

påpekar att det kan leda till att deltagarna kan förmodas ha gemensamma erfarenheter och 

attityder, där risken är att analysen blir ensidig. Men denna studies analys har utgått från 

en innehållsanalys där intresset var att undersöka hur engelsklärare pratar om trygghet 

och dess konsekvenser för just engelskundervisning. Ahrne och Eriksson- Zetterquist 

(2015: 41) belyser också att ett snöbollsurval är bra om man vill undersöka 

omständigheter kring en speciell företeelse.   

 

En nackdel med intervjuer enligt Bjørndal (2005: 90–91) är att de är mycket tidskrävande 

under planering, genomförande och bearbetning. För att göra det möjligt under denna tid 

har vi förhållit oss till sex intervjuer och planerat intervjuerna till tjugo minuter. Det gav 

mer tid åt analysen. En annan risk med intervjuer är att man kan påverka den som 

intervjuas, där risken är att svaren färgas och uppfattas annorlunda av intervjuaren 

(Bjørndal 2005: 91). Men i denna studie användes öppna frågor, och vi var neutrala under 

intervjuerna för att i största möjliga mån undvika att påverka resultaten. En annan teknik 

kan vara att genomföra observationer för att se hur lärare gör för att få elever att prata. 

Ytterligare en teknik kan vara att intervjua elever för att se om resultaten blir liktydiga.   

 

Under intervjuerna och i svaren specificerades inte antalet elever i varje klass eller antalet 

elever som beskrevs av lärare som elever som inte vågar prata. Det är möjligt att vissa 

lärare beskrev en klass med femton elever medan en annan lärare beskrev en klass med 

tjugosex elever. Det kan ifrågasättas hur det påverkat resultatet. Antalet elever som inte 

vågade prata framkom heller inte under intervjuerna. Denna studies fokus var att 

undersöka hur lärare resonerar kring de faktorer som påverkar elevers vilja att prata 

engelska. Fokus var inte på just hur klasstorleken påverkar hur mycket elever pratar. Men 

å andra sidan fick vi resultat om helklass till skillnad mot mindre grupper. För att 

förbättra undersökningen kunde vi också observera lärarna medan de undervisade för att 

få möjlighet till att ta hänsyn till klasstorlek. 
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Analysmodellen berodde mycket på tolkning. Kodningen baserades på det teoretiska 

ramverket och vad som ansågs som relevant till forskningsfrågan vilket kan påverka 

undersökningens validitet. Men under denna studie har vi försökt att vara tydliga med vad 

som har tolkats och kopplingen till forskningsfrågan. På grund av att analysen är 

beroende av tolkning kan också reliabiliteten påverkas, den kan ifrågasättas om andra 

skulle koda texten på annat sätt. För att öka reliabilitet har vi båda suttit med texterna och 

kodat tillsammans för att se om vi var överens. Men det hade klart gett ett träffsäkrare 

resultat om någon utomstående skulle använda samma kodning och få samma resultat. 

 

I denna studie deltog sex lärare, det kan ifrågasättes om denna studie är 

generaliseringsbar, men det framkommer ändå ett tydligt mönster i hur de sex lärarna 

resonerar. Framtida forskning med fler deltagare kan öka generaliserbarheten. Under 

urvalet tackade 3 deltagare nej, det är svårt att spekulera i orsaken bakom valet att inte 

deltaga. Det är möjligt att de kunde ha resonerat annorlunda eller att de inte upplever 

problemet som beskrivs i denna studie.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka lärares åsikter inom muntlig kommunikation under 

engelskundervisningen. I denna del kommer resultatet diskuteras i förhållande till 

forskningsfrågan: Hur resonerar lärare kring faktorer som påverkar elevers muntliga 

kommunikation? I svar på forskningsfrågan resonera lärare att flera faktorer påverkar 

elevers muntliga kommunikation: trygghet, oro och självförtroende.  

 

Resultatet i denna studie ligger i linje med Kerminda och Tsiplakides (2009: 40) resultat, 

syftet i deras studie var att ge lärare förslag på hur de kunde minska oro, främja 

motivation och förbättra språkkompetens. I denna studie beskrev fem lärare att elever 

upplever oro i form av kommunikationsfarhåga inför att prata i helklass. Alla lärare 

beskrev att elever upplever mindre oro i mindre grupper. Men i Kerminda och 

Tsiplakides (2009: 40) resultat framkommer det inga resultat där gruppstorlekar är en 

faktor. Kerminda och Tsiplakides (2009: 40) ger ingen analys om gruppstorlekens 

betydelse. Men i likhet med denna studie förklarar författarna att lärare borde vara 

överens om att eleverna inte ska skratta åt varandra. Lärarna i denna studie beskrev att 

elever upplever rädslan för felsägning, där fem lärare uttrycker att elever var rädda för att 

säga fel. Rädslan att säga fel tolkades i denna studie som negativ utvärdering där “att säga 

fel” kan leda till negativ värdering. Till skillnad från Kermindas och Tsiplakides resultat 

(2009: 40) går lärare i denna studie djupare än att inte bara skratta åt varandra utan att det 

också är tillåtet att säga fel. Skillnaden kan vara på grund av att Kermindas och 

Tsiplakides (2009) intervjuade elever medan denna studie utgick från intervjuer med 

lärare. 

 

Lärare i denna studie beskrev också påverkan av självförtroende inför att prata engelska. 

Fem lärare uttryckte påverkan av självförtroende inför att prata. Rahmani Doquarin 

(2014: 10) undersökte också påverkan av självförtroende, han förklarade att studenterna 

inte vågade prata på grund av lågt självförtroende. Till skillnad från Rahmani Doquarin 

(2014) specificerades det inte under analysen om lärare uttryckte att elever hade lågt 

självförtroende eller inte. Men i likhet med Rahmani Doquarin (2014) uttryckte fem 
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lärare att eleverna inte vågade prata. En lärare, Kristina i denna studie, uttryckte att alla 

vågar även om alla inte är lika aktiva, vilket inte är i linje med Rahmani Doquarins 

(2014) resultat. Men Kristinas beskrivning kan förklaras av svar på det som tagits upp 

under stycket ovan. Kristina uttryckte att hon arbetar mycket i mindre grupper vilket alla 

lärare uttryckte att elever upplever mindre ångest i. Det kan vara en förklaring till varför 

Kristina beskriver att alla vågar. 

 

Under denna studie uttryckte fyra lärare att en stödjande klassrumsmiljö var viktig för 

trygghet i klassrummet. Resultatet ligger i linje med Arnold och Fonseca (2007: 119) som 

förklarar att det är viktigt att lärare skapar en trygg lärandemiljö. Arnold och Fonseca 

(2007) förklarar vidare att elever ska känna att de kan bemöta en utmaning. I denna studie 

specificerades det inte av lärarna under stödjande miljö att elever ska känna att de kan 

bemöta en utmaning. Istället uttryckte lärarna liknande i förhållandet till att elever 

uppmuntras att prata. Under analysen av ‘uppmuntras att kommunicera’ beskrev Adam 

att han pratar så mycket engelska som möjligt så att det blir naturligt för eleverna. Medan 

Lisa säger att hon parar ihop elever för att de ska lyfta varandra. Men analysens resultat 

kan inte kopplas direkt till Arnold och Fonseca (2007) eftersom ‘bemöta utmaning’ inte 

specificerades i analysen.  

 
Förhållandet mellan lärare och elever uttrycktes endast av två lärare. Under resultat 

uttryckte Adam att det var viktigt att följa en klass som han också kopplar till ‘får lov att 

vara fel’. Till en viss del ligger det i linje med Ölmezer-Öztürk och Öztürk (2016) som 

undersökte lärares sätt att rätta elever. Att ‘göra fel’ uppkommer också under trygghetens 

betydelse. Ölmezer-Öztürk och Öztürk (2016: 124) fann i sitt resultat att deltagarna blev 

oroliga och upplevde frustration när de rättades omedelbart. Det är svårt att koppla 

resultaten från analysen direkt eftersom ‘hur lärare rättar elever’ inte undersöktes under 

denna studie. Men på grund av att elever får göra fel kan det möjligtvis betyda att lärare 

lägger mindre vikt på att rätta elever, men det går inte att koppla direkt utan vidare 

analys. 

 
Alla lärare i denna studie uttryckte att trygghet var viktigt för att elever ska prata 

engelska under lektionerna. Det stämmer överens med studiens hypotes att trygghet har 
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stor betydelse för att prata engelska under lektionerna. Resultatet kan återigen kopplas till 

Arnold och Fonseca (2007) som förklarar att det är viktigt att skapa en trygg miljö i 

klassrummet. Under analysen kopplar en lärare vikten av trygghet till att kunna säga fel 

utan att någon skrattar. Det ligger i linje med Ahlquists (2012:46) resultat att en elev 

beskrev att hen var rädd för att prata inför klassen på grund av att andra skulle skratta. En 

aspekt som tas upp under Ahlquists (2012) studie var att elever tyckte om att arbeta i 

grupp. Under kodning av trygghet beskrev lärare att de ofta arbetar i mindre grupper för 

att elever ska våga prata.   

Konklusion 

Det problem som presenteras i denna studie är att elever inte pratar engelska under 

engelskundervisningen. Skolinspektionen (2011) observerade att det bara är en femtedel 

av alla engelsklektioner där engelska används under hela lektionen. Vidare presenterades 

forskning som beskrev att lärare har svårt att uppmuntra elever att prata engelska 

(Rahmani Doquarin, 2014 :2). Möjliga orsaker presenterades också, där elever börjar bli 

mer försiktiga med åldern och rädda för att säga fel (Enever, 2011: 129). Annan 

forskning belyser självförtroende, där det är viktigt att eleverna inte känner sig oroliga 

inför att prata engelska (MacIntyre et. al 1997: 551) och att trygga elever är mer benägna 

att prata (Cao, 2011: 472). Genom analysen av lärarintervjuer kom denna studie fram till 

att lärare uttrycker flera anledningar till elevers motvilja att kommunicera på engelska: 

ångest, brist på självförtroende och trygghet. Lärare beskriver också att trygghet är viktigt 

för att kommunicera på engelska.  

 

Implikationer och vidare forskning 

Implikationer för engelskundervisning visar att lärare behöver ta hänsyn till elevernas 

upplevelse av oro och brist på trygghet och självförtroende. Lärarna i denna studie 

specificerade att eleverna känner sig tryggare och vågar prata mer i mindre grupper. 

Forskning i denna studie förklarar att när elever inte känner sig trygga påverkar det hur 

mycket de pratar engelska. Därför rekommenderas lärare till att skapa en trygg miljö för 
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att uppmuntra elever att prata och arbeta i mindre grupper. Men på grund av att denna 

studie utgår enbart från intervjuer med lärare rekommenderas vidare forskning i form av 

observationer. Observationer som syftar till att undersöka hur lärare skapar trygghet med 

fokus på interaktioner mellan lärare och elever och mellan eleverna. Ytterligare kan 

forskning utvecklas genom att undersöka trygghet och elevers vilja att bemöta 

utmaningar.  

Lärdomar 

Efter genomgång av arbetet har vi fått insikt om att många faktorer kan påverka hur 

mycket elever pratar och vikten av trygghet. Det är också viktigt för oss som framtida 

lärare att ta hänsyn till, klassrumsmiljö och att elevers känslor spelar en viktig roll, där vi 

måste ta hänsyn till elevernas förutsättning för att hjälpa dem utveckla sina förmågor så 

mycket som möjligt. Vikten av att bygga förhållandet mellan elever och lärare för att 

kunna veta när de känner oro tar vi också med oss. Vi vill ge elever självförtroende så att 

de kan lyckas och att vi skapar en miljö, där alla är för att lära och främst att det är tillåtet 

att säga fel, det är så vi lär oss.  
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Bilaga 

Bilaga A 

 
 
Intervjufrågor 
 
Uppvärmningsfrågor. 

1. Hur många år har du jobbat som lärare? 
2.  Hur länge har du undervisat i engelska? 

 
 
 
3. Varför vill elever inte gärna tala engelska i klassrummet- med följdfrågor om olika 
elever och om det finns olika anledningar. 
 
4. När pratar era elever engelska i klassen? (uppföljning vad kan det bero på?) -  
 
 
5. Vem vågar, vem vågar inte? 
 
 
6. Hur gör du för att elever ska prata engelska?  
 
7. Vad kan man göra för att öka samtalen på engelska? 
 
 
OM diskussionen leder till: självförtroende/trygghet (att lärarna nämner detta) 
 
8. Hur uppfattar du trygghets betydelse? Både i sig själv som lärare, elever och i klassen? 
 
9. Är det någonting man som lärare kan påverka? 
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Bilaga B 

 
Hej! 
Vi heter Ruth Nilsson och Arbesa Zekolli Januzi och går sista året på 
grundlärarutbildningen 4–6 på Halmstad Högskola. Vi har nu gått in i slutfasen av vår 
utbildning och påbörjat 
examensarbete II. Syftet med studien är att undersöka lärares åsikter om hur mycket 
elever pratar under engelskundervisning.  
 
Vi vill intervjua lärare som undervisar i engelska på mellanstadiet (årskurs 4–6). Frågor 
under intervjun kommer att ha utrymme för egna tankar och åsikter. Ditt deltagande i 
studien är frivilligt och du får avbryta intervjun när som helst. All information kommer 
att behandlas konfidentiellt, där ni kommer att avidentifieras och vi kommer att använda 
fiktiva namn. All information kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
Vårt mål är att genomföra intervjun så snart som möjligt. Intervjun kommer att ta ungefär 
20–30 minuter. Hör av dig till oss för att boka en tid.  
 
Med vänliga hälsning, 
Ruth Nilsson, rutche14@student.hh.se 
Arbesa Zekolli Janurz arbzek14@student.hh.se 
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Bilaga C 

 
Tabell 1: Kodning med beskrivning, exempel på svar och beskrivande ord  
Tema med beskrivning Exempel på svar Beskrivande ord 
Kommunikations farhåga, 
1.Läraren beskriver att 
elever visar motvilja att 
prata engelska i helklass. 
 
2.Läraren beskriver att 
elever visar mindre motvilja 
att prata engelska i grupper. 

1.det blir väldigt jobbigt för 
dem därför blir just prata 
inför andra, hela klass.  
 
 
2.  därför brukar det bli lite 
lättare för de att sitta i lite 
mindre grupper. (inte därför 
mindre ångest i grupper) 

 Ord i förhållande till att 
prata inför helklass: 
 
1-väldigt jobbigt (helklass) 
 
 
 
2. blir lite lättare (grupper) 

Rädslan av felsägning. 
 
1.Läraren beskriver att 
elever visa motvilja för att 
prata engelska på grund av 
rädslan att säga fel. 
 
 
 
 

de är osäker på hur det 
uttalas o väldigt osäker på 
engelska och därför blir just 
pratat inför andra, (helklass) 
väldigt jobbigt för de. 
 
inte säker på det vad man 
ska säga så är man rädd för 
att haka upp sig  

osäker på 
 
 
 
 
 
 rädd  
 

Självförtroende. 
 
1.Läraren beskriver att 
elever visar motvilja att 
prata på grund av att de inte 
vågar. 
 
2.Läraren beskriver att 
elever visar motvilja att 
prata på grund av att de är 
osäkra 
 
 

1.de som inte vågar är ju 
som sagt de som är lite mer 
osäker. 
 
På engelska är det lätt för att 
låsa sig då vågar man 
kanske inte riktigt på samma 
sätt. 
 

Ord i förhållande till 
självförtroende och att prata 
inför andra: 
 
 
1.vågar inte 
2. osäker. 
 
 

Trygghet. 
 
1.Lärare beskriver att elever 
upplever trygghet på grund 
av en stödjande miljö. 
-genom att ingen skrattar åt 

1. jag tankar att man 
uppmana dem till att prata 
och så att de är att de får 
göra fel så de för ju tala ord 
fel och man måste det 

får göra fel 
får lov att vara fel 
stämning i klassen 
2. naturligt 
2. chanser att träna, 
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varandra  
-det är okej att säga fel.  
 
2.Lärare beskriver att elever 
uppmuntras kommunicera. 
 
3.Läraren beskriver 
förhållandet mellan lärare 
och elever. 
 

stämning i klassen att man 
får lov att vara fel och att 
nån får inte skrattar åt dig 
1.  Det spela jättestor roll 
vad de känner för trygghet 
som det jag sa med det här 
med att våga göra misstag 
att de för känner sig så trygg 
så att de kan säga fel ord och 
de kan göra fel utan att 
någon skrattar att de känner 
trygghet i det.  
 
2. som sagt jag försöka prata 
mycket engelska då blir det 
ganska naturligt så när man 
fråga så kanske de prata 
engelska. det är inte lätt att 
få alla att prata men jag 
tänker att det blir lite 
naturliga då. 
2.därför brukar det blir lite 
lättare för de att sitta i lite 
mindre grupper så chanser 
att träna, 
 
 
3. jag brukar se till att de 
förstår vad de ska göra 
3.Jag tänker att jag bidra till 
så att det blir som stämning 
om någon skulle skrattar, 
säger någonting så taskig så 
att man visa att det är fel det 
är inte ok, här inne att det är 
ett klimat som vi vill inte ha. 
 
  

2.  lyfta de grupperna  
2. chanser att träna, 
 
3.  jag bidra till stämning i 
klassen 
3. vi pratar 
3. följa en klass (från 4–6) 

Lärare beskriver att trygghet 
ha stor betydelse inför att 
prata 

trygghet är ju jätteviktigt 
eleven ska känna sig trygga 

jätteviktigt  
jättestor roll  
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sen måste läraren vara trygg 
i det de gör  
 
 Det spela jättestor roll vad 
de känner för trygghet som 
det jag sa med det här med 
att våga göra misstag att de 
för känner sig så trygg så att 
de kan säga fel ord och de 
kan göra fel utan att någon 
skrattar att de känner 
trygghet i det.  
 

viktigt. 
skrattar (utan) 
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